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NGHỊ QUYẾT 105/NQ-CP VỀ HỖ TRỢ DOANH 
NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, HỘ KINH DOANH TRONG 
BỐI CẢNH DỊCH COVID-19 

 

Ngày 09/09/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 105/NQ-CP (“Nghị quyết 105”) về hỗ trợ 

doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh (“DN-HTX-HKD”) trong bối cảnh dịch COVID-19. 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/09/2021. 

Mục tiêu của Nghị quyết là tập trung khôi phục, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của 

các DN-HTX-HKD gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19; hỗ trợ, tháo gỡ kịp 

thời các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu 

tối đa số DN-HTX-HKD tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản do tác động bởi dịch COVID-

19. Đến hết năm 2021 phấn đấu đạt một số mục tiêu, tiêu chí cụ thể như: 

(i) lũy kế ít nhất khoảng 1 triệu lượt khách hàng là DN-HTX-HKD được hưởng chính sách 

tín dụng hỗ trợ ứng phó dịch bệnh; 

(ii) đại đa số các DN-HTX-HKD tạm ngừng kinh doanh quay trở lại hoạt động; 

(iii) thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách gia hạn, miễn giảm thuế, phí, tiền thuê đất, 

tiền điện, tiền nước, cước viễn thông, các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử 

dụng lao động, đào tạo lao động,... cho các DN-HTX-HKD gặp khó khăn do ảnh hưởng 

của dịch bệnh COVID-19. 

Trong đó, có các đề xuất giải pháp đáng chú ý như sau: 

1. Bộ Y tế có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, 
cơ quan, đơn vị 

▪ Trong tháng 09/2021, ban hành văn bản hướng dẫn việc DN-HTX-HKD mua sinh phẩm, 

thiết bị xét nghiệm, thực hiện việc tự xét nghiệm và việc công nhận kết quả xét nghiệm.  

▪ Hướng dẫn cụ thể các địa phương về việc xét nghiệm và các điều kiện cần thiết đối với 

người lao động làm việc tại các DN-HTX-HKD để sớm được tham gia lưu thông và các 

hoạt động sản xuất kinh doanh.  
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2. Bộ Giao thông vận tải đảm bảo ổn định sản xuất và lưu thông hàng hóa 

▪ Hướng dẫn các địa phương thực hiện thống nhất “luồng xanh” vận tải đường bộ và 

đường thủy toàn quốc, liên tỉnh, liên vùng để vận chuyển hàng hóa an toàn, thông suốt 

trên nguyên tắc đơn giản hóa thủ tục, không quy định thêm các điều kiện, giấy phép cản 

trở lưu thông hàng hoá, đặc biệt đối với hàng hóa thiết yếu và vật tư, nguyên liệu sản 

xuất.  

▪ Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan ban hành 

hướng dẫn quy định về giao nhận, vận tải trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19. 

3. Bộ tài chính 

Chỉ đạo Tổng Cục Hải Quan để đảm bảo ổn định sản xuất, lưu thông hàng hóa và khắc phục 

chuỗi cung ứng: 

▪ Áp dụng quy định thông quan nhanh đối với hàng hóa phục vụ yêu cầu khẩn cấp cho 

hàng hóa viện trợ, biếu, tặng từ nước ngoài hoặc hàng hóa do các tổ chức, cá nhân 

trong nước nhập khẩu để ủng hộ, hỗ trợ, tài trợ, biếu tặng cho Chính phủ và các bộ, ban 

cấp tỉnh, thành phố để phục vụ công tác phòng chống dịch, điều trị, khám chữa bệnh. 

▪ Cho phép DN-HTX-HKD được nộp bản sao scan có xác nhận bằng chữ ký số đối với 

các chứng từ phải nộp bản giấy theo quy định để giải quyết ách tắc khi lưu thông hàng 

hóa và thực hiện nộp bổ sung sau khi hàng hoá được thông quan để hậu kiểm. 

Hỗ trợ cắt giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn về tài chính, dòng tiền cho DN-HTXHKD: 

▪ Khẩn trương triển khai các chính sách về giãn, giảm thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất 

sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành; triển khai chính sách thuế ưu đãi đối với 

hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 sau khi được Chính 

phủ thông qua. 

▪ Xem xét, nghiên cứu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục gia hạn thời hạn 

nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết năm 2021; 

nghiên cứu, đánh giá tác động để xem xét việc giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô sản 

xuất, lắp ráp trong nước theo thời gian phù hợp với tình hình dịch COVID-19. 

4. Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

▪ Xem xét miễn nộp đoàn phí công đoàn cho đoàn viên tại DN, HTX xã bị ảnh hưởng bởi 

dịch COVID-19 trong năm 2021 và 2022. 

▪ Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép DN, HTX bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-

19 được giảm đóng kinh phí công đoàn trong năm 2021 và 2022 theo trình tự, thủ tục 

rút gọn.  
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▪ Trong quá trình sửa đổi Luật Công đoàn, nghiên cứu, đánh giá tác động để xem xét 

giảm mức đóng kinh phí công đoàn. 

5. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan khẩn trương trình cấp có thẩm quyền và Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội về việc ban hành chính sách liên quan đến giảm mức đóng hoặc hỗ trợ từ kết dư 

quỹ bảo hiểm xã hội ngắn hạn nhằm kịp thời hỗ trợ cho người lao động, doanh nghiệp, hợp tác 

xã, hộ kinh doanh và các đối tượng sử dụng lao động khác, hoàn thành trong tháng 9 năm 2021.  

Chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội Việt Nam nghiên cứu, đề xuất miễn tiền phạt chậm nộp 

bảo hiểm xã hội phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 theo quy định, hoàn thành trong tháng 

9 năm 2021. 

Trong tháng 09/2021, chỉ đạo các địa phương thực hiện linh hoạt, nới lỏng một số quy định, 

điều kiện về việc cấp, gia hạn, xác nhận Giấy phép lao động (“GPLĐ”) cho người lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam phù hợp với bối cảnh mới nhưng phải tuyệt đối an toàn về phòng, 

chống dịch COVID-19, cụ thể: 

▪ Giảm điều kiện được coi là chuyên gia nước ngoài: Có bằng đại học trở lên hoặc tương 

đương và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí công việc mà người 

lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam. 

▪ Giảm điều kiện để được coi là lao động kỹ thuật: Được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật 

hoặc chuyên ngành khác ít nhất 01 năm và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc phù 

hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam. 

▪ Giấy tờ chứng minh kinh nghiệm chuyên gia, lao động kỹ thuật được bổ sung thêm 

GPLĐ đã được cấp. 

▪ Thay vì phải cung cấp bản sao có chứng thực hộ chiếu của người lao động nước ngoài, 

doanh nghiệp này chỉ cần cung cấp bản sao hộ chiếu còn giá trị theo quy định. 

▪ Cho phép người lao động nước ngoài đã được cấp GPLĐ và đang còn hiệu lực được 

cử, điều động hoặc biệt phái đến làm việc tại tỉnh, thành phố khác với thời hạn không 

quá 06 tháng và người sử dụng lao động phải báo cáo với cơ quan quản lý lao động nơi 

người lao động nước ngoài đến làm việc mà không phải làm lại GPLĐ.  

Nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền theo trình tự, thủ tục rút gọn trong tháng 09/2021 về 

việc cho phép DN, HTX thỏa thuận với người lao động điều chỉnh tăng thời gian làm thêm 

giờ/tháng phù hợp với diễn biến dịch COVID-19 với điều kiện đảm bảo tổng số giờ làm thêm 

không quá 300 giờ/năm. 
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LIÊN HỆ 
Vui lòng truy cập www.caf-vietnam.com để biết thêm thông tin chi tiết. 

 

Ông Nguyễn Xuân Dũng 

Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc 

Kiểm toán, tư vấn tài chính, đầu tư, thuế, kế 

toán và chuyển giá 

Tel: (+84) 914.005.541 

Email: dungnx@caf-vietnam.com 

Ông Nguyễn Thanh Mỹ 

Phó Tổng Giám đốc - CPA 

Kiểm toán, tư vấn thuế, kế toán, chuyển giá 

Tel: (+84) 933.924.202 

Email: mynt@caf-vietnam.com  

Bà Nguyễn Vũ Tường Vy 

Phó Tổng Giám đốc 

Kiểm toán, tư vấn thuế, kế toán, chuyển giá 

Tel: (+84) 914.223.024 / 985.550.708 

Email: mynhu@caf-vietnam.com 

Ông Bùi Quan Minh Đạt 

Phó Tổng Giám đốc 

Kiểm toán, tư vấn thuế, kế toán, chuyển giá 

Tel: (+84) 988.327.534 

Email: datbqm@caf-vietnam.com  

Ông Trịnh Văn Đồng 

Giám đốc tư vấn 

Tư vấn đầu tư, tài chính chính, quản trị rủi ro 

và kiểm toán nội bộ 

Tel: (+84) 938.243.454 

Email: dongtv@caf-vietnam.com 

Ông Nguyễn Đức Tân 

Trưởng văn phòng đại diện Khánh Hòa 

Kiểm toán, tư vấn tài chính, đầu tư, thuế, kế 

toán và chuyển giá 

Tel: (+84) 918.267.244 

Email: tannd@caf-vietnam.com 

Ông Huỳnh Huy Cường 

Giám đốc kiểm toán – CPA 

Kiểm toán, tư vấn thuế, kế toán, chuyển giá 

Tel: (+84) 979.358.958 

Email: cuonghh@caf-vietnam.com 

Ông Trần Viết Tú 

Giám đốc kiểm toán – CPA 

Kiểm toán, tư vấn thuế, kế toán, chuyển giá 

Tel: (+84) 939.828.638 

Email: tutv@caf-vietnam.com 

Bà Bùi Thị Oanh 

Giám đốc Dịch vụ nhân sự 

Tư vấn nhân sự, thuế, kế toán 

Tel: (+84) 967.570.585 

Email: oanhbui@caf-vietnam.com 

Ông Đoàn Quốc Tân 

Trưởng VPĐD tại TP. Huế 

Kiểm toán, tư vấn thuế, kế toán, chuyển giá 

Tel: (+84) 774.428.844 

Email: hue@caf-vietnam.com 
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Xin Cảm ơn! 

Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tổng quát và không 

được sử dụng thay cho ý kiến tư vấn của các chuyên viên tư vấn. 

 

© 2021, Công ty TNHH CAF Việt Nam 

 


